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Punt A.9: Opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2019 tot vaststelling 

van een retributie op het ter beschikking stellen van huisvuilzakken en PMD-zakken en 

vaststelling van de retributie op het ter beschikking stellen van huisvuilzakken en pmd-

zakken. 

De gemeenteraad; 

Gelet op artikel 173 van de grondwet; 

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de bepalingen van het Materialendecreet; 

Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016 – 2022; 

Gelet op het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en 

afvalstoffen (VLAREMA); 

Overwegende dat in onze gemeente een selectieve omhaling aan huis gebeurt van onder andere 

GFT, PMD, glas, papier, kleding en restafval; 

Overwegende dat een recyclagepark werd ingericht; 

Gelet op de hoge kostprijs van de verwerkingskosten van het huisvuil en van de milieutaksen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur een gedeelte van de totale kostprijs van de 

huisvuilverwerking wenst te recupereren via een retributie; 

Overwegende dat vooral het restafval financieel doorweegt op het huisvuilbudget; 

Overwegende dat de instandhouding van de gemeentelijke dienstverlening inzake 

afvalverwijdering een retributie noodzakelijk maakt; 

Overwegende de beleidskeuze om uitvoering te geven aan het principe ‘de vervuiler betaalt’; 

Overwegende het feit dat de bestaande PMD-zakken van minimum 60 liter voor sommige 

gezinnen te groot zijn en IGEAN hierop inspeelt door vanaf 1 maart 2021 ook PMD-zakken met 

een formaat van 30 liter aan te bieden; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

Met ingang van 1 maart 2021 wordt de gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2019 

betreffende de vaststelling van een retributie op het ter beschikking stellen van huisvuilzakken 

en PMD-zakken opgeheven.  

Artikel 2: 

Met ingang van 1 maart 2021 wordt voor het omhalen van huishoudelijk restafval en PMD-

afval door middel van ter beschikking gestelde zakken, waartoe men gehouden is deze te 

gebruiken, een gemeentelijke retributie gevorderd. 

Artikel 3:  

De retributie wordt vastgesteld als volgt:  

- Huisvuilzak:     1,80 euro per stuk 

- PMD-zakken (30 liter):   1,25 euro voor 20 stuks 

- PMD-zakken (60 liter):   2,50 euro voor 20 stuks 

- PMD-zakken (120 liter):  2,50 euro voor 10 stuks 

Artikel 4:  



   

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de huisvuilzakken of PMD-zakken. 

Artikel 5:  

De invordering van de retributie gebeurt contant bij de aankoop van PMD-zakken en 

huisvuilzakken. De invordering voor leveringen gebeurt per factuur. Het verschuldigde bedrag 

dient te worden betaald binnen de dertig dagen vanaf de verzending van de factuur.  

Artikel 6:  

Dit retributiereglement wordt overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

bekendgemaakt op de gemeentelijke website en aan de toezichthoudende overheid bezorgd.  
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